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Vaca atolada

Bisteca suína
Carne de aol

Frango à milanesa

Dia Internacional dos
Povos Indígenas

Dia dos Bandeirantes

Professor Zacarias Barreto faz palestra de
lançamento do Instituto Tobias Barreto, na
livraria Cultura, Bairro do Recife.

Nesta terça-feira, às 19h, especialistas da
área tributária estarão reunidos no auditó-
rio G1 da Universidade Católica de
Pernambuco para mais uma reunião do
Ciclo de Encontros sobre Sonegação Fis-
cal e Lavagem de Dinheiro, coordenado
pelo juiz federal Hélio Ourem Campos (6ª
Vara-PE). O tema “A sonegação fiscal na
perspectiva da Receita Federal e da Re-
ceita Previdenciária” terá como
debatedores o procurador Gilberto Barro-
so (Ministério Público Federal), o juiz fe-
deral Allan Endry (13ª Vara-PE) e os audi-

Especialistas debatem combate
à sonegação fiscal A Esmafe5 promoverá o curso “Di-

reito Previdenciário”, de 21 de agos-
to a 13 de setembro, no auditório do
Núcleo Seccional no Ceará. As au-
las serão ministradas pelos procu-
radores do INSS Eduardo Dias, Le-
andro Macedo e Helton Sales, e
transmitidas por videoconferência
para o Tribunal e Seções Judiciá-
rias da Região. Magistrados, ser-
vidores e estagiários devem se
inscrever até o dia 17, pelo e-mail
esmafe@trf5.gov.br ou nos
setores de treinamento das
Seções. Informações: 3425.9862/9861.

tores Fernando Higino (INSS) e Alexan-
dre de Moraes Rêgo (Receita Federal). O
evento é aberto ao público e visa levantar
a discussão sobre medidas de combate à
fraude fiscal.

Curso aborda Direito
Previdenciário

Os servidores do TRF5 e seus dependen-
tes têm direito a 15% de desconto nos
cursos oferecidos pela Today Idiomas. A
escola está iniciando o semestre com no-
vas turmas e várias opções de horários
para inglês, francês e espanhol. As inscri-
ções devem ser feitas na Today Idiomas
(Av. Domingos Ferreira, 4280 – Boa Via-
gem). Informações: 3465.8699.

Escola de Idiomas
oferece desconto
para servidor

No TRF5, o Dia dos Pais será festejado com lan-
che, surpresas e sorteios de brindes, na próxima
segunda-feira, às 17h, no auditório do Pleno. Os
servidores concorrerão a cupons promocionais
dos restaurantes Parraxaxá, Carne de Sol do Cu-
nha, Ponteio Grill, Laçador e Barbarico. Ainda es-
tão incluídos presentes da La Camiceria, da Set
Espaço de Beleza e uma bolsa de estudos por um
semestre na Today Idiomas.

Em virtude das comemorações da Data
de Criação dos Cursos Jurídicos no Bra-
sil, não haverá expediente nesta Corte na
próxima sexta-feira. Os prazos processu-
ais com vencimento no período ficam
prorrogados para o dia 14 de agosto. A
suspensão do expediente tem base na
Lei 5.010 (Lei Orgânica da Justiça Fede-
ral), de 30 de maio de 1966.

Expediente no TRF5
será suspenso na
próxima sexta-feira

Servidores recebem homenagem
pelo Dia dos Pais

Doação de Sangue
O paciente Garabeb Toros Belian,

pai da servidora Yasmin Belian,
está hospitalizado no Hospital

Memorial São José e precisa de
doação de sangue. A doação de

qualquer tipo sanguíneo deve ser
feita em nome de Garabeb, no

Ihene (Rua Tabira nº 54 – Boa Vis-
ta). Informações: 9272.3743.
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